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Kunfehértó Polgármesterétől  

 

E l ő t e r j e s z t é s  

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének belső átcsoportosításához 
 

(a Képviselő-testület 2015.11. 18-i ülésére) 
 

A 368/2011.(XII.31.)Korm.sz. rendelet (Ávr.) 43/A. §. (1)
 
A helyi önkormányzat, a nemzeti-

ségi önkormányzat, a társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács költségvetési kiadásai ki-

emelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület, a nemzetiségi önkormányzat 

testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács jogosult. 

Kunfehértó Község Önkormányzatának költségvetésében az alábbi rovatok közötti átcsopor-

tosítások szükségesek, melyekre a fentiekben hivatkozott jogszabályi helyek adnak lehetősé-

get: 
 
 

Főelőirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításhoz kapcsolódó változások: 

 

I. 

 

K 123. rovat Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 47 E Ft-tal 

Reprezentáció :  Szüreti nap  47 E Ft-tal 

 

K 122. rovat Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 90 E Ft-tal 

Megbízási díj:  Tófürdő 90 E Ft-tal 
 

K 1101. rovat    Kiadási oldalon csökken az előirányzat összesen 137 E Ft-tal 

Személyi kiadások  137 E Ft-tal 

 

 

II. 

 

K 512. rovat Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 400 E Ft-tal 

Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre: Gyermekorvos támogatá-

sa  400 E Ft-tal 

 

K 506. rovat    Kiadási oldalon csökken az előirányzat összesen 400 E Ft-tal 

Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre: 400 E Ft-tal 

 

 

A rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a 10. havi pénzforgalmi jelentés elküldéséhez. 

Ennek oka, hogy a Tófürdő kiadásaira eredetileg tervezett előirányzat, illetve a teljesítés kö-

zött szerkezeti eltérés van, valamint a többletbevételhez (B94-es rovat) kapcsolódóan többlet 

kiadás is jelentkezett. 

A szüreti rendezvény reprezentációs kiadásai miatt szükséges a belső átcsoportosítás. A 

Gyermekorvos támogatásához kapcsolódó előirányzatot rendelet-módosításkor a befolyt OEP 

támogatás szintjére szükséges emelni, most átmenetileg az államháztartáson belüli kiadások 

előirányzatából megoldható az átcsoportosítás. 
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Áthidaló megoldásként kérem a Képviselő-testületet, hogy rovatok közötti átcsoportosítást 

engedélyezzen a rendeletmódosítás elkészültéig, melynek visszarendezése a rendelet-

módosítással egyidejűleg megtörténik. 

 
Határozati javaslat: 
 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetés-

ében az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi: 
 

I. 
 

K 123. rovat Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 47 E Ft-tal 

Reprezentáció :  Szüreti nap  47 E Ft-tal 
 

K 122. rovat Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 90 E Ft-tal 

Megbízási díj:  Tófürdő 90 E Ft-tal 

 

K 1101. rovat    Kiadási oldalon csökken az előirányzat összesen 137 E Ft-

tal 

Személyi kiadások  137 E Ft-tal 
 

II. 
 

K 512. rovat Kiadási oldalon nő az előirányzat összesen 400 E Ft-tal 

Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre: Gyermek-

orvos támogatása  400 E Ft-tal 
 

K 506. rovat      Kiadási oldalon csökken az előirányzat összesen 400 E Ft-

tal 

Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre: 400 E Ft-

tal 
 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: polgármester 

 
 

 

 
Kunfehértó, 2015. november 18. 

 

 

 

 
Huszár Zoltán 

polgármester 


